
Høstens program–2016 

Bjørgvin kirkeakademi 
På alle møtene våre er det anledning til dialog og drøfting med 

foredragsholderne 

 

 

Lørdag 24. september kl. 17.00 i St. Jakob kirke:  

Bekjennelser fra en motvillig troende 

 

Charlotte Rørth, skribent i den danske avisen Informationen, vakte oppsikt i fjor med sin 

bok Jeg mødte Jesus. Hun forteller med dyp undring om sine plutselige møter med Jesus i 

en liten kirke i Spania. Hun er selv endret og mer opptatt av livets viktige spørsmål. 

Dessuten har hun fått som oppdrag å fortelle at Jesus lever i vårt årtusen. Det sier hun 

noe om. Møtet arrangeres i samarbeid med Bjørgvin bispedømme og St Jakob kirke.  

Inng.: kr. 100 / Gratis for de under 30 år  

Torsdag 20. oktober kl. 19.30 i Mariakirken: 

Fra Bergen til Baku – en salmereise 

 

Eyvind Skeie opplevde så mye regn under oppveksten i Bergen at han ble uvanlig kreativ. 
Gjennom 40 år har han skrevet så mange salmer at det er blitt egen salmebok av det. To av 
salmene er knyttet til et opphold i Baku ved det Kaspiske hav. Skeie er levende opptatt av 
vår salmeskatt. Tilbake i hjembyen deler han med oss sin begeistring for salmenes 
betydning. Velkommen til en salmekveld med munterhet og dybde! Møtet arrangeres i 
samarbeid med Bergen kirkeautunnale – Festival for kirkekunst og musikk. Inng.: kr. 50 

 

Lørdag 5. november kl. 13-15 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7: 

  Luther – rebell i en oppbruddstid 

 

Martin Luther var sentral aktør ved overgangen fra middelalderen til moderne tid. Neste år 

er det 500 år siden han utfordret kirken, paven og keiseren og satte i gang en dyptgående 

reformasjonsprosess. Den tyske historikeren Heinz Schilling har skrevet en biografi om 

Luther. Den kommer nå på norsk, og forfatteren deltar på møtet sammen med blant andre 

biskop Halvor Nordhaug. Møtet arrangeres i samarbeid med Bjørgvin bispedømme og Vårt 

Land Forlag. Inng.: kr. 85 / 55 (pensjonister) 

Torsdag 17. november kl. 19 i Kafé Magdalena, Kong Oscarsgate 5: 

  Russland og kirken: Kultur, tradisjon og statsideologi 

 

Ingunn Lunde, professor i russisk, løfter fram kirkens og den ortodokse tradisjonens 

mangfoldige roller i Russland. Etter årtusenskiftet har russisk statsideologi søkt religiøs 

legitimering, og sentrale elementer fra den ortodokse tradisjonen inngår i et vidt spekter av 

kulturlivet — fra den nasjonalpatriotiske litteraturen til den politiske protestkunsten.  

Inng.: Gratis 

BJØRGVIN KIRKEAKADEMI er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes 

menighet, Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen. Vi ønsker å være: 

      En bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor 

      Et forum for fordypning og meningsbrytning om tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv, 

      så vel som om de evige spørsmål 

      Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, 

      hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted 

              www.kirkeakademiene.no (med i Oikosnet Europe) Kontakt i Bergen: Jan Otto Myrseth, tlf. 995 18 280 

Bli støttemedlem av Bjørgvin kirkeakademi for kr. 100 / kr. 50 for studenter – per år, ved å betale til 

Bjørgvin kirkeakademi konto 9521.34.42385. Melding til mottaker: Medlemskap 2016 for … (navn) 

http://www.kirkeakademiene.no/

